
Toepasselijkheid
Onder Linde wordt verstaan de besloten vennootschappen Linde Gas Benelux B.V., Linde Gas 
Therapeutics Benelux B.V., Linde Homecare Benelux B.V., Linde Gas Cryoservices B.V. en Linde Gas 
Belgium N.V. Onder afnemer wordt verstaan de contractuele wederpartij van Linde.
Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: de “verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op 
alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Linde en afnemer (hierna: de 
“overeenkomst”) op grond waarvan Linde aan afnemer gassen en/of andere zaken en/of diensten 
levert, verhuurt en/of op andere wijze ter beschikking stelt, van het ogenblik af, dat afnemer aan 
Linde om een aanbieding vraagt, dan wel Linde, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet. Onder 
diensten dient onder meer verstaan te worden: aanvullende werkzaamheden van Linde voor 
de afnemer gerelateerd aan de levering van gas, afhalen, bezorgen daarvan en/of omruilen en 
verhuur van verpakkingen; de uitvoering van ontwerp-, installatie-, montage-, inbedrijfstellings-, 
onderhouds- en/of adviseringswerkzaamheden, hoe ook genaamd.
De verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten geplaatst tijdens de (her)
onderhandeling van de overeenkomst tussen Linde en afnemer.
Afnemer zal zich nimmer kunnen beroepen op afwijkende voorwaarden, gewoonten of gebruiken. 
Afwijkingen van de verkoopvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden bewezen.
Voor zover afnemer in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de 
toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien enige bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van de verkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Linde en afnemer 
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. 
vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Linde is bevoegd de verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen door 
kennisgeving aan afnemer.
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is de authentieke, hetgeen betekent dat indien een 
vertaling van deze voorwaarden wordt gebruikt, in geval van tegenstrijdigheden, onduidelijkheden 
of interpretatieverschillen steeds de Nederlandse tekst bepalend en doorslaggevend is.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.

Plaats en levering en risico
Alle leveringen geschieden af fabriek.
Indien de zaken en/of diensten bij of op het terrein van afnemer dienen te worden afgeleverd 
geschiedt het transport voor rekening van afnemer. De plaats van aflevering dient voor het door of 
vanwege Linde gebruikte vervoermiddel op normale wijze bereikbaar te zijn. Aflevering vindt plaats 
bij de ingang.
Linde zal de overeengekomen producten en/of diensten aan afnemer ter beschikking stellen op de 
overeengekomen termijn of, indien geen termijn is overeengekomen, op de voor die producten of 
diensten gebruikelijke tijd van levering.
Geleverde zaken en/of diensten zijn vanaf levering voor risico van afnemer.

(Op)levering van diensten
Diensten worden als opgeleverd of geleverd beschouwd indien:
(i) afnemer het resultaat van de verrichte diensten heeft goedgekeurd; hetzij
(ii) acht (8) dagen zijn verstreken sedert de dag waarop Linde afnemer schriftelijk heeft 
 medegedeeld dat de diensten zijn voltooid en van afnemer geen schriftelijke aanmerkingen 
 of klachten ten aanzien van het resultaat van de verrichte diensten zijn ontvangen; hetzij
(iii) acht (8) dagen zijn verstreken sedert de dag waarop Linde afnemer schriftelijk heeft 
 medegedeeld dat de diensten zijn voltooid en afnemer heeft nagelaten het resultaat van de 
 verrichte diensten binnen deze termijn te inspecteren dan wel te (laten) beproeven; hetzij
(iv) afnemer de zaak die voortvloeit uit de verrichte diensten feitelijk in gebruik heeft genomen, 
 in verband waarmede bij ingebruikname van een deel dat deel als opgeleverd wordt 
 beschouwd.
Het ontbreken van een onderdeel dat door een derde (toe)leverancier diende te worden geleverd, is 
geen reden om de diensten als niet geleverd te beschouwen.
Kleine niet-essentiële gebreken worden door Linde zo spoedig mogelijk hersteld of opgeheven en 
kunnen voor afnemer geen reden zijn om goedkeuring te onthouden.

Medewerking afnemer en vrijwaring werkgeversaansprakelijkheid
Afnemer zal alle benodigde medewerking verschaffen die vereist is voor de deugdelijke uitvoering 
van de overeenkomst, waaronder het verschaffen van alle vereiste gegevens, inlichtingen en 
informatie. Onder deze inlichtingen zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen van afnemer en de 
beoogde toepassing van de door Linde te leveren producten. Indien Linde het vermoeden heeft dat 
de door haar te leveren producten of diensten onrechtmatig of voor oneigenlijke doeleinden zullen 
worden toegepast heeft Linde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Afnemer staat in voor de juistheid van ten behoeve van de uitvoering aangeleverde gegevens. Te 
dien aanzien rust op Linde geen eigen onderzoeksplicht.
Afnemer zal voor zijn rekening en risico, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst 
zorgdragen voor de volgende zaken:
a. de voor de uitvoering noodzakelijke goedgekeurde hijs- en/of hefwerktuigen, steigers, 
 stellingen, ladders, trappen, inclusief montage en soortgelijke hulpmiddelen;
b. de aanvoer van brandstoffen, andere hulpmaterialen zoals – onder meer – perslucht, gas, 
 water, elektriciteit, dieselolie en benzine, aan- en afvoerleidingen, telecommunicatie en de 
 voor voornoemde zaken vereiste aansluitpunten;
c. een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, 
 als onderkomen voor de betreffende werklieden, alsmede eenzelfde ruimte voor het opslaan 
 van de te verwerken of gebruiken materialen en gereedschappen en van persoonlijke 
 eigendommen van de werklieden, een en ander in de directe omgeving van de plaats van 
 uitvoering van de overeenkomst;
d. grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer-, hek- en stofferingswerk of 
 andere bijkomende werken, van welke aard dan ook; afnemer zal te allen tijde moeten zorgen  
 voor een goede en constante bereikbaarheid van de plaats(en) waar de overeenkomst 
 moeten worden uitgevoerd.
Indien Linde het verrichten van diensten is overeengekomen waarbij personeel van Linde of van 
derden zal worden ingezet op het bedrijfsterrein van afnemer, zal afnemer zorgdragen voor adequate 
(veiligheids-)kleding, -uitrusting, alsmede voor het geven van de benodigde veiligheidsinstructies 
en het houden van toezicht op de naleving van die instructies. Afnemer zal Linde vrijwaren voor alle 
aanspraken die een personeelslid van Linde of een derde die is ingezet op het bedrijfsterrein van 
afnemer, al dan niet uit hoofde van werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7: 658 BW), op Linde mocht 
hebben als gevolg van een hem overkomen arbeidsongeval.

Prijzen
Tenzij andere prijzen schriftelijk zijn overeengekomen, gelden de bruto standaardprijzen van Linde, 
welke afnemer wordt geacht te hebben aanvaard bij totstandkoming van de overeenkomst.
Indien na de aanbieding of na het tot stand komen van een overeenkomst een wijziging optreedt van 
de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Linde gerechtigd de 
prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen buitenlandse valutawijzigingen, 
die tot wijziging van kostprijzen voor Linde leiden, alsmede overheidsingrepen en gewijzigde 
regelgeving.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.

In geval voor Linde extra kosten ontstaan, die niet zijn voorzien ten tijde van de aanbieding of 
opdrachtbevestiging en/of die zijn toe te rekenen aan vertraging van de aflevering ingevolge de 
(nadere) wensen of aanwijzingen van afnemer of ingevolge welke andere omstandigheid ook 
waarvoor Linde niet aansprakelijk is, zullen deze extra kosten volgens opgave van Linde voor 
rekening van afnemer komen.

Facturering en betaling
Betaling dient te geschieden contant bij aflevering, of zoals aangegeven op de factuur en in ieder 
geval uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag en/of het cilindersaldo dient 
uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan afnemer wordt 
geacht hiermee te hebben ingestemd.
Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, 
binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim 
te zijn en heeft Linde zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever van de vervaldag 
af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede 
alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle 
vorderingen van Linde op afnemer worden op dat moment terstond opeisbaar.
Linde en afnemer worden geacht te zijn overeengekomen, dat deze buitengerechtelijke 
incassokosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met inbegrip van de eventuele 
kredietbeperkingstoeslag, tenzij Linde aantoont dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval 
zij ook gerechtigd is tot dat meerdere. Linde en afnemer worden geacht te zijn overeengekomen, dat 
afnemer de integrale proceskosten van Linde zal vergoeden indien afnemer door een rechter in de 
proceskosten wordt veroordeeld.
Alle aan afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden 
voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook. Afnemer 
heeft geen recht om enige betaling aan Linde op te schorten.
Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst niet stipt zal na komen, is afnemer gehouden om op eerste verzoek van Linde terstond 
genoegzame en in door Linde gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen ten 
behoeve van de richtige nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Linde geleverde zaken en/of ieder resultaat van door Linde verrichte diensten blijven 
eigendom van Linde tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Linde 
op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten nog 
op afnemer mocht hebben. In geval van een rekeningcourantverhouding met afnemer blijft het 
eigendomsvoorbehoud in stand tot op het moment van vereffening.
Afnemer mag de afgeleverde met eigendomsvoorbehoud bezwaarde zaken uitsluitend gebruiken 
c.q. verbruiken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Totdat aan de in het voorgaande lid 
genoemde verplichtingen is voldaan, is afnemer niet gerechtigd de door Linde geleverde zaken aan 
een derde in eigendom over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren. Bij niet naleving 
van deze verplichting is Linde, onverminderd haar overige rechten, zonder nadere aankondiging of 
ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd de zaken terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich 
bevinden, zulks volledig voor rekening van afnemer.

Verpakking
De levering van gassen geschiedt in flessen, cilinders (al dan niet gepakketteerd), tanks, containers, 
transportreservoirs (compleet met onderdelen en toebehoren), drukloze vaten, kratten, kisten, 
pallets en overige installaties en apparatuur, waaronder opslagtanks voor levering in bulk, door 
Linde ter beschikking te stellen en/of te installeren, ten behoeve van de opslag en het gebruik van 
door Linde te leveren zaken (hierna: “verpakking”). Onder verpakking wordt mede verstaan de 
verpakkingsvormen, zoals genoemd in de regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Onder verpakking wordt niet verstaan wegwerp verpakkingen die bestemd zijn voor 
eenmalig gebruik.
Verpakking blijft te allen tijde eigendom van Linde.
Afnemer verbindt zich verpakking niet te vervreemden of te bezwaren of op enigerlei andere wijze 
aan derden in gebruik af te staan.

Gebruiksvergoeding en staangeld verpakking
Voor het gebruik van verpakking is afnemer een gebruiksvergoeding verschuldigd vanaf de dag van 
levering conform artikel 3 tot en met de dag waarop de verpakking door of namens afnemer wordt 
terugbezorgd, een en ander volgens door Linde vast te stellen tarieven. Op verzoek van afnemer zal 
Linde inzage geven in deze tarieven.
Indien bij een overeenkomst met Linde Gas Belgium NV de verpakkingsmiddelen niet binnen 
een vooraf bepaalde termijn worden teruggezonden, zal wegens niet tijdige terugzending een 
schadevergoeding, staangeld genoemd, worden aangerekend voor tijdelijk ongebruik van de 
verpakkingsmiddelen. Op het bedrag van deze schadevergoeding zal géén BTW verschuldigd zijn.
Afnemer verleent Linde onherroepelijk machtiging de bij hem krachtens welke titel ook in gebruik 
zijnde bedrijfsterreinen, fabrieken, bedrijfsgebouwen en dergelijke, hoe ook genaamd, te betreden 
terzake van inspectie van verpakking, voor wat betreft zowel het aantal als de gebruikswijze.

Retournering verpakking
Indien verpakking niet is teruggekomen bij Linde, is afnemer naast de in het vorige artikel bedoelde 
gebruiksvergoeding, als vergoeding verschuldigd de prijs van nieuwe soortgelijke verpakking. 
Tegenover afnemer strekt de administratie van Linde tot volledig bewijs.
Bij verpakking die van een (her-)keurdatum is voorzien, dient de inhoud voor de aangegeven datum 
te zijn verbruikt en de verpakking uiterlijk op die datum te worden geretourneerd aan Linde. Alle 
kosten en/of aansprakelijkheid die voortvloeien uit het niet tijdig retourneren van verpakking in 
verband met de keurdatum en de wettelijke verplichtingen van Linde dienaangaande, komen voor 
rekening van afnemer. 
Indien verpakking na het verstrijken van de in het vorige artikellid bedoelde termijn wordt 
geretourneerd aan Linde, is Linde gerechtigd, doch niet verplicht, deze verpakking terug te nemen.
Afnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding voor of verrekening van de waarde van een 
hoeveelheid product dat zich bij retournering nog in de verpakking bevindt. Linde is gerechtigd 
om, ingeval bij retournering zich (restant) product in de verpakking bevindt, bij afnemer een 
verwijderingsbijdrage in rekening te brengen.

Beschadiging, verontreiniging en verlies verpakking
Afnemer is aansprakelijk voor beschadiging aan, vervuiling, verontreiniging of verlies van verpakking 
vanaf het ogenblik van levering als bedoeld in artikel 3, tot het ogenblik waarop deze aan Linde is 
geretourneerd, ongeacht de oorzaak van de beschadiging of het verlies. In geval van verlies van 
verpakking is afnemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde.
Indien verpakking na teruglevering schade veroorzaakt aan Linde of aan derden, is afnemer 
daarvoor aansprakelijk, tenzij afnemer aantoont, dat de verpakking naar behoren, in goede staat 
en overeenkomstig alle terzake geldende wettelijke en contractuele bepalingen aan Linde is 
teruggeleverd.

Meldingsplicht schadelijke invloeden op verpakking
Indien een afnemer vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat verpakking na de aflevering aan 
hem als gevolg van enig voorval inwendig is of kan zijn verontreinigd of besmet door een vreemde 
stof – (zee)water daaronder begrepen – dient hij Linde daarvan onverwijld in kennis te stellen en 
binnen 24 uur deze mededeling schriftelijk te bevestigen.
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Hetzelfde geldt, indien verpakking is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, 
of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan afnemer vermoedt of redelijkerwijze had 
kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig 
schadelijk effect op de verpakking kan hebben gehad.

Controle, toepassing en vrijwaringverpakking
Afnemer is gehouden voorzover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) verpakking terstond na 
ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, 
alsmede bij kenbare slechte staat van verpakking en/of de inhoud daarvan zal afnemer Linde 
daarvan terstond telefonisch op de hoogte stellen.
Afnemer zal de door Linde geleverde producten, alsmede de verpakking niet verkopen of 
doorleveren aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linde.
Afnemer is er verantwoordelijk voor dat hij alle vergunningen en ontheffingen benodigd voor 
het vervoer, het gebruik en/of de verwerking van het product, de verpakking en/of overige 
apparatuur verkrijgt en behoudt en dat hij alle voorschriften die gesteld zijn en/of zullen worden bij 
wet en/of door de bevoegde autoriteiten strikt naleeft en vrijwaart Linde voor alle gevolgen van 
burgerrechtelijke en publiekrechtelijke aard, die mochten intreden wegens niet naleving van één of 
meer zodanige overheidsvoorschriften.
Afnemer zal bij de aflevering en het gebruik van door Linde geleverde producten, verpakking 
en apparatuur alle instructies van Linde ter zake opvolgen en in het bijzonder alle 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de 
veiligheidsinformatiebladen van de door hem bij Linde aangekochte producten. Deze informatie 
wordt door Linde bij de eerste levering aan afnemer toegestuurd. Afnemer zal er voor zorgdragen dat 
deze informatie ter hand wordt gesteld aan de directe of indirecte feitelijke gebruiker(s).
Afnemer vrijwaart Linde voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van 
de verpakking c.q. het gebruik en/of het verwerken van door Linde geleverde en/of ter beschikking 
gestelde zaken door afnemer waaronder aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid 
als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en 
dat mede bestond uit door Linde geleverd product en/of dat mede tot stand is gekomen met behulp 
van door Linde geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken, behoudens indien en voor zover 
afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door dit product.

Vulverbod verpakking
Het vullen of doen vullen van verpakking van Linde anders dan door Linde is niet geoorloofd.

Verpakking toebehorend aan afnemer of aan derden
Inlevering van aan afnemer toebehorende verpakking aan (een vertegenwoordiger van) Linde 
wordt geacht een stilzwijgende opdracht in te houden tot het doen verrichten van de door Linde 
noodzakelijk geachte reparaties aan de afsluiter van de verpakking en/of herkeuring van de 
verpakking, alsmede de opdracht tot vullen van de verpakking, alles voor rekening van degene die 
de verpakking heeft ingeleverd of doet inleveren.
Zodra enige niet aan Linde toebehorende verpakking langer dan een maand op enig terrein of 
gebouw dat door of ten behoeve van Linde in gebruik is, verblijft en, nadat afnemer daartoe is 
aangemaand, niet wordt afgehaald, zal Linde gerechtigd zijn voor de daarop volgende duur een 
vergoeding te berekenen volgens de alsdan bij Linde geldende tarieven.
Verblijft niet aan Linde toebehorende verpakking op enig terrein of gebouw dat door of ten behoeve 
van Linde in gebruik is en mag deze verpakking ingevolge de geldende (veiligheids- en/of milieu-)
voorschriften niet meer worden gevuld, dan is Linde gerechtigd de verpakking op kosten van 
afnemer te (doen) vernietigen.

Meerwerk
Indien Linde op verzoek of met voorafgaande instemming van afnemer werkzaamheden of prestaties 
verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze 
werkzaamheden of prestaties door afnemer aan Linde worden vergoed volgens de gebruikelijke 
tarieven van Linde. Linde is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan 
verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het vorige artikel het overeengekomen 
tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van 
afnemer en Linde, kunnen worden beïnvloed.

Garanties en reclamering
Alle door Linde geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten dienen te worden 
gebruikt overeenkomstig de door Linde verstrekte aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing. Bij 
twijfel over de toepassing of gebruik dient afnemer zich tot de bij Linde beschikbare specialisten te 
wenden.
Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Linde de deugdelijkheid en 
kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede 
de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten gedurende een termijn van ten 
hoogste zes maanden, na (op)levering.
Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage (zoals onder meer de vervanging van 
batterijen, elektroden, kunststof, rubber en glazen onderdelen) of onoordeelkundig dan wel 
onjuist gebruik.
De garantie voor geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten is beperkt tot 
materiaal-, fabrieks- en constructiefouten, in welk geval Linde uitsluitend verplicht is tot reparatie of 
vervanging van defecte onderdelen met dien verstande dat Linde gerechtigd is bij afnemer de voor 
de betreffende vervanging noodzakelijke werktijd in rekening te brengen.
Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 14 dagen na (af)
levering, installatie en/of voltooiing der werkzaamheden, zaken en/of diensten ofwel, indien een 
opleveringsprotocol is opgemaakt, na de datum van opmaken, ofwel – bij niet zichtbare gebreken – 
binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, doch in ieder 
geval uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn.
Overschrijding van de in het vorige lid gestelde termijn leidt tot verval van alle aanspraken jegens 
Linde ter zake van de garantieverplichting.

Aansprakelijkheid
Linde is aansprakelijk voor persoonsschade, waaronder inbegrepen dood en lichamelijk letsel 
ontstaan bij, of als direct gevolg van, de uitvoering van de overeenkomst of als direct gevolg 
van de levering van gebrekkige zaken, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een maximum 
van € 1.000.000,- (zegge: een miljoen euro) per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van 
opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis, 
voor zover dit te wijten is aan nalatigheid aan de zijde van Linde.
De aansprakelijkheid van Linde voor zaakschade ontstaan bij, of als direct gevolg van, de uitvoering 
van de overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken is beperkt tot een 
maximum van € 50.000,- (zegge: vijftig duizend euro) per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van 
opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis, voor zover 
dit te wijten is aan nalatigheid aan de zijde van Linde.
Behoudens het bepaalde in dit artikel, is Linde, uit welke hoofde dan ook, niet gehouden tot, 
of aansprakelijk voor, enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, waaronder mede (maar 
niet uitsluitend) dient te worden verstaan bedrijfs- of economische schade waaronder gederfde 
inkomsten, gederfde winst, gemiste besparingen, gemist gebruik, gemiste kansen, schade door 
(gedeeltelijke) bedrijfsstagnatie, schade aan goodwill en/of enige gevolg- of indirecte schade.

Overmacht
Linde is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst indien zij 
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich 
redelijkerwijs buiten de invloed van Linde voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: brand, 
oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, wilde of georganiseerde stakingen, blokkades, rellen 
of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongeval, 
weersomstandigheden, natuurrampen waaronder overstroming, aardbeving, epidemie, quarantaine 
maatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet nakoming van verplichtingen 
door toeleveranciers.
Zodra overmacht optreedt zal Linde eenzijdig bevoegd zijn overeengekomen termijnen zodanig te 
verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachtsfactor(en), alsmede – ter harer 
keuze – overeenkomsten pro rata na te komen.
Afnemer heeft in geval van overmacht geen recht de ontbinding van de gesloten overeenkomst te 
vorderen.
In geval van overmacht zal Linde zich inspannen tot het vinden van een oplossing om aan de 
behoefte van afnemer aan het product en/of de dienst te voldoen. Linde zal gerechtigd zijn de extra 
kosten, verband houdende met het leveren van het product en/of de dienst aan afnemer ondanks 
de overmachtsituatie, bij afnemer in rekening te brengen.

Rechten van (intellectuele en industriële) eigendom
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is berusten alle rechten van intellectuele 
eigendom of industriële eigendom op alle bij de voorbereiding en/of uitvoering van de 
overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en/of 
andere zaken, informatie en/of gegevens zoals analyses, (technische) documentatie, tekeningen en 
modellen uitsluitend bij Linde.
Afnemer verklaart en staat er jegens Linde voor in dat afnemer met de voorbereiding en/of 
uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Linde 
voor alle aanspraken te dier zake en zal alle schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk en 
ten laste komt van Linde of van degene die zich op een dergelijk recht beroept, vergoeden.
Alle tekeningen, modellen, (technische) documentatie, computerprogramma’s of andere dragers van 
informatie alsmede het bestek en alle zaken die voor of bij (de voorbereiding van) de uitvoering 
van de overeenkomst door Linde aan afnemer zijn verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van 
Linde en zullen nadat uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door afnemer aan Linde worden 
teruggezonden.

Beëindiging en annulering
Onverminderd eventuele nadere schriftelijk overeengekomen voorwaarden kan Linde de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke 
kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer – al dan 
niet voorlopig – surséance(staking) van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer het 
faillissement of een gerechtelijk akkoord wordt aangevraagd, ingeval van beslaglegging of dreigende 
beslaglegging bij afnemer op zaken waarin of waarop zich zaken van Linde bevinden of indien zijn 
onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan wegens reorganisatie of samenvoeging 
van ondernemingen of indien voor afnemer een verzoek tot het van toepassing verklaren van 
een schuldsaneringsregeling is ingediend. Linde zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige 
schadevergoeding zijn gehouden.
Indien de overeenkomst eindigt c.q. ontbonden wordt verklaard, om wat voor reden dan ook, is 
afnemer verplicht de verpakking, apparatuur en toebehoren van Linde terstond ter vrije beschikking 
van Linde te stellen. Afnemer machtigt Linde reeds nu voor alsdan om deze verpakking, apparatuur 
en toebehoren van het terrein waar deze is geplaatst te demonteren en weg te halen.
In alle gevallen waarin de overeenkomst (tussentijds) eindigt ingevolge enige bepaling daarvan 
of door tussenkomst van een rechter of een arbiter blijft zij de rechtsverhouding tussen partijen 
beheersen voor zo ver dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij afnemer op zaken waarin of waarop zich 
zaken van Linde bevinden is afnemer gehouden Linde hiervan terstond telefonisch en schriftelijk op 
de hoogte te stellen.
In alle gevallen waarin afnemer een opdracht geeft, nadat de overeenkomst door afnemer 
(tussentijds) beëindigd is, wordt afnemer geacht de (mededeling van) beëindiging te hebben 
ingetrokken. 

Overdracht van rechten/verplichtingen
Het is afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linde rechten 
en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen.
Linde is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te 
dragen. In het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het verrichten van diensten is Linde 
gerechtigd een deel of het geheel van haar verplichtingen uit te besteden aan een door haar daartoe 
aangewezen onderaannemer.

Verjaring
Ieder vorderingsrecht en/of verweer jegens Linde verjaart door het enkele verloop van één jaar na 
ontstaan van de vordering.

Geheimhouding
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Linde is afnemer gebonden alle gegevens, 
welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de opdracht in de meest ruime zin, geheim te 
houden. 

Toepasselijk recht en geschillen
De overeenkomst tussen Linde, behalve Linde Gas Belgium N.V., en afnemer wordt beheerst door 
Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de verkoopvoorwaarden 
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.
De overeenkomst tussen Linde Gas Belgium N.V. en afnemer wordt beheerst door Belgisch recht. 
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de verkoopvoorwaarden zullen dan bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
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